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BESTE LEZER,
Via deze weg wil ik u uitnodigen om verder te lezen in dit jaarverslag van Stichting Hartige
Samaritaan. In het vervolg leest u wat Stichting Hartige Samaritaan afgelopen jaar heeft gedaan, en
u zult worden meegenomen in onze plannen voor volgend jaar.
In het jaar 2017-2018 heeft Stichting Hartige Samaritaan geen nieuwe projecten ondernomen, maar
is er wel een wervingsprocedure geweest voor Restaurant Delft 2019.
Met onder andere dat project in het verschiet breekt er komend jaar een periode aan die de positief
ingestelde handen doet kriebelen. We kijken samen met u uit naar meer integratie en acceptatie van
elkaar.

Hartige groeten namens het bestuur,

Jan Willem van Galen
Voorzitter
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1.

VERSLAG VAN HET BESTUUR

1.1

Algemeen

In het beleid 2016-2018 van Stichting Hartige Samaritaan staan de volgende mijlpalen genoteerd:
1. Het opzetten van een vluchtelingenrestaurant in Delft/Rijswijk in samenwerking met het
asielzoekerscentrum;
2. Het zoeken naar andere initiatiefnemers voor soortgelijke projecten in andere Nederlandse
steden;
3. Het bedenken van andere projecten om integratie te bevorderen.
Na in het jaar 2016-2017 hoofdzakelijk gericht te zijn op het opzetten van een restaurant, heeft het
bestuur zich in het jaar 2017/2018 gericht op het zoeken van andere initiatiefnemers en het bedenken van
andere projecten. Omdat deze twee punten veel minder concreet zijn en minder meetbaar uit te voeren,
was het voor ons als bestuur erg schakelen om ons op deze andere doelen te richten. Hieronder wordt
beschreven hoe wij deze twee mijlpalen dit jaar hebben aangepakt.
Allereerst punt 2: het zoeken van andere initiatiefnemers voor soortgelijke projecten in andere
Nederlandse steden. We hebben nieuwe initiatiefnemers gezocht voor nieuwe projecten. Dit hebben we
enkel in Delft gedaan; we hebben nog niet geworven in andere steden.
Wat betref punt 3: het bedenken van andere projecten om integratie te bevorderen. We hebben bij dit
punt voornamelijk een plan bedacht om een nieuw restaurant in Delft te openen. Ook hebben we een
plan gemaakt voor een project dat ‘Eetwisseling’ heet; op onze website kunt u lezen wat dit project
inhoudt.
Naast het uitvoeren van het opgestelde beleid, hebben we ook nagedacht over een nieuw beleid voor de
komende jaren. Dit heeft vorm gekregen in de vorm van een nieuw beleidsplan voor de jaren 2018-2020,
te vinden op onze website.

1.2

Per activiteit

Zoeken van andere initiatiefnemers (in andere Nederlandse steden)

We hebben afgelopen jaar initiatiefnemers gezocht voor het organiseren van een restaurant en
initiatiefnemers voor het leiden van het project ‘Eetwisseling’. Echter is dit zoeken wel beperkt
gebleven tot Delft, omdat ons netwerk geconcentreerd is rondom Delft. Ook hebben we
geïnformeerd bij verschillende groepen mensen naar de bereidbaarheid om een project op te zetten
en welk project dit dan zou moeten zijn. Uit onze zoektocht in Delft kwam naar voren dat er
bereidheid was voor een nieuw restaurant of een eventueel een ander project met creativiteit of
eten.
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Inventariseren van andere acties om integratie te bevorderen

We hebben het afgelopen jaar nagedacht over het type projecten waarmee we onze doelen kunnen
verwezenlijken. Naast het pop-up restaurant, dat een groot succes was vorig jaar, hebben we een
concreet plan opgesteld voor een project genaamd ‘Eetwisseling’. We hebben onze andere ideeën
voor types projecten in een overzicht gezet. Omdat we niet te veel per jaar willen groeien, komt het
restaurant en het project Eetwisseling terug in het beleid van komend jaar.
Schrijven van beleidsplan 2018-2020

Het voorgaande sluit aan bij onze laatste activiteit van afgelopen jaar, namelijk het schrijven van een
nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Na een motiverend beleidsweekend, hebben we ons
beleid voor de komende twee jaar kunnen vormgeven. Dit beleidsplan is te zien op onze website,
https://www.hartigesamaritaan.nl/stichting/.

2.

TOEKOMST

2.1

Activiteiten

In het beleid 2018-2020 van Stichting Hartige Samaritaan staan de volgende mijlpalen genoteerd:
-

Lanceren van project ‘Eetwisseling’ in Delft;

-

Realiseren van een pop-up restaurant in Delft.

Overeenkomstig dit beleid zullen we ons komend jaar richten op het werven van nieuwe
projectteams, die enthousiast onze projecten op kunnen zetten. De projecten zijn niet gelimiteerd
tot de bovenstaande twee, er is ook ruimte om andere initiatieven op te zetten, mochten daar
enthousiastelingen voor gevonden worden.
In 2019 zal Stichting Hartige Samaritaan zich daarnaast bezig houden met het verbeteren van de
interne structuur, om de projecten organisatorisch zo goed mogelijk vorm te geven. Dit zal onder
andere gericht zijn op het verbeteren van de overdracht van kennis.
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3.

ORGANISATIE

3.1

Gegevens Stichting Hartige Samaritaan

Kamer van Koophandel
RSIN
ANBI-status

3.2

67035388
856802773
ja

Bestuur

Het bestuur van Stichting Hartige Samaritaan bestaat momenteel uit:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

dhr. J.W. van Galen
dhr. Y.S. Hekman
mevr. J.M. Dekker
dhr. J.C. van den Brink
dhr. J.M. Verzendaal

voorzitter@hartigesamaritaan.nl
penningmeester@hartigesamaritaan.nl
info@hartigesamaritaan.nl

Er hebben zich in het afgelopen jaar geen wisselingen binnen het bestuur voorgedaan.
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3.5 van de statuten voor de
door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding
voor gemaakte onkosten.

3.3

Werknemers

Als Stichting Hartige Samaritaan hebben we geen werknemers in dienst.
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4.

JAARREKENING

4.1

Resultaatrekening

Jaarrekening van boekjaar 2017-2018, lopende van 01-07-2017 t/m 30-06-2018. Bedragen zijn op
tientallen afgerond.
Inkomsten
Fondsen
Verkoop
Overig

€ 500.00
€ 10.00
€ 580.00

Totaal inkomsten

€ 1,090.00

Uitgaven
Verzekeringen
Bankkosten
Abonnementen
Belastingen
Representatie
Overig

€ 820.00
€ 200.00
€ 180.00
€ 700.00
€ 210.00
€ 400.00

Totaal uitgaven

€ 2,510.00

Resultaat

-€ 1,420.00
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4.2

Opmerkingen jaarrekening

INKOMSTEN

De inkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot. Er zijn namelijk minder inkomsten voor de
stichting bij de verkoop van spullen binnengekomen. Er zijn echter wel inkomsten vanuit fondsen.
Deze fondsen horen bij het restaurant Hartige Samaritaan 2017. Dit geld werd pas in dit boekjaar
overgemaakt.
KOSTEN

Er zijn in totaal minder kosten gemaakt in boekjaar 2017-2018. De overige of onvoorziene kosten
zijn echter hoger uitgevallen. Dit komt doordat er nog enkele declaraties van het project
‘Marktkraam’ open stonden die hieronder zijn geschaard. Verder in de post ‘Accountancy’ te komen
vervallen. De post ‘Belastingen’ komt daar echter voor in de plaats. Deze post is kleiner dan de
oorspronkelijke post.
RESULTAAT

Boekjaar 2017-2018 heeft een exploitatie resultaat opgeleverd van -€ 1,420.00. Hiermee is het eigen
vermogen van Stichting Hartige Samaritaan verminderd.
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4.3

Balans

*afgerond op tientallen.
Activa
Materiele vaste activa
Liquide middelen

€ 2,050.00
€ 6,930.00

Totale activa

€ 8,980.00

Passiva
Eigen vermogen

€ 8,980.00

Totale passiva

€ 8,980.00

Materiele vaste activa bestaan onder andere uit keukenapparatuur, serviesgoed en stoelen. Er heeft
een afschrijving plaats gevonden van deze vaste activa van ongeveer 5%.

4.4

Ondertekening

Ondertekend op: ___ - ___ - _______, te Delft.
J.W. van Galen,
Voorzitter

_______________________________________

J.M. Dekker,
Secretaris

_______________________________________

Y.S. Hekman,
Penningmeester

_______________________________________

J.C. van den Brink
_______________________________________

J.M. Verzendaal
_______________________________________
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